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Over het thema “familie en Indiase diaspora” draaide 

Mira Nair reeds het bruisende “Monsoon Wedding”. 

“The Namesake” is de verfilming van de gelijknamige, 

in het Nederlands als “De naamgenoot” vertaalde roman 

van Jhumpa Lahiri, die in 2000 de Pullitzerprijs won. 

Het subtiel geobserveerde en onderhoudende portret 

“The Namesake” is opgedragen aan “onze ouders die 

ons alles vergeven”. Met een tedere gevoeligheid focust 

deze film op de band tussen kinderen en hun ouders, 

zonder af te glijden in sentimentaliteit. Eind jaren 70 

emigreert een jong echtpaar van het warme Calcutta naar 

een winters New York. Het Bengaalse koppel leert er om 

te gaan met een andere cultuur en levenswijze. Hun 

eerste kind, een zoon, moet een officiële naam krijgen 

voor hij de kraaminrichting mag verlaten. De ouders 

kiezen voor Nikhil, maar hij krijgt als troetelnaam 

Gogol, zijn vaders favoriete schrijver. In de lagere 

school kiest het kind ervoor om als Gogol door het leven 

te gaan. De naam heeft ook een metaforische betekenis 

en staat voor het proces van volwassen worden en de 

zoektocht naar een eigen identiteit: hij wordt nl. 

geconfronteerd met de botsing tussen de Amerikaanse 

cultuur waarmee hij opgroeide en de Indische van zijn 

ouders. Mira Nairs nieuwste is zowel een gevoelige 

familiekroniek als een aangrijpend liefdesverhaal en een 

innemende schets van rijpende echtelijke liefde. Alle 

personages worden tactvol en genuanceerd uitgewerkt. 

Het verhaal speelt zich af tussen de met een treffende 

sfeerschepping uitgebeelde steden Calcutta en New 

York. Het strekt zich uit over meer dan twintig jaar, 

maar het gemak en het menselijk inzicht waarmee Nair 

telkens weer de draad oppakt, zijn indrukwekkend. Een 

schitterende familiekroniek !  
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